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QUAN VEGIS LA BARBA DE TON VEÍ PELAR, POSA LA TEVA A
REMULLAR
SENTÈNCIA DE L'AUDIÈNCIA NACIONAL CONTRA LES HORES EXTRES
IL·LEGALS
En el conflicte col·lectiu interposat per FeS-UGT en relació a les perllongacions il·legals de
jornada al nostre sector, l'Audiència Nacional ens ha donat la raó en el cas de Bankia. S'obliga
a aquesta entitat a:
“establecer un sistema de registro de la jornada diaria efectiva que realiza la
plantilla, que permita comprobar el adecuado cumplimiento de los horarios
pactados, tanto en el Convenio Sectorial como en los Pactos de Empresa que sean
de aplicación, así como que proceda a dar traslado a la representación legal de los
trabajadores de la información mensual”.
Aquesta sentència ve a donar la raó a les múltiples demandes que FES-UGT ha vingut
interposant en totes les Entitats Financeres denunciant les prolongacions il·legals de jornada a
les Inspeccions de Treball de tot Espanya, és un pas més en la lluita per la conciliació en la vida
laboral i personal dels treballadors i treballadores del Sector.
Esperem que amb aquesta sentència, la Patronal s'avingui a flexibilitzar les postures
intransigents que mantenen a la taula de negociació del Conveni Col·lectiu, almenys pel que fa
a la regulació de l'horari en el Conveni.
En l'estudi realitzat per FES-UGT, mitjançant enquesta realitzada als treballadors del Sector, el
nombre d'hores extres no declarades equivalen a 25.249 llocs de treball, aquesta situació
s’afegeix a la forta reestructuració soferta en el Sector Financer, en què s'han perdut 67.464
llocs de treball des que va començar la crisi el 2008. A més s'ha de tenir en compte, que la
realització de les prolongacions il·legals de jornada, significa un frau a la Seguretat Social i a la
Hisenda Pública.
Malgrat els nefastos efectes que ha suposat la Reforma Laboral del Govern contra els drets dels
treballadors / treballadores, des FES-UGT seguirem lluitant en defensa seva.
Us volem recordar que en aquest conflicte col·lectiu interposat per FES-UGT una de les entitats
denunciades, junt amb Bankia i d'altres, també hi ha DEUTSCHE BANK.

Rebeu una cordial salutació.

